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Bæjarbrúin 

Inntökuviðmið í 2. þreps áfanga við Flensborg 
 

Hér á eftir fer yfirlit yfir þau viðmið sem Flensborgarskólinn setur fyrir nemendur sem hyggja á nám í 

1. árs áföngum við skólann, samhliða 10. bekk. Reiknað er með að nemandi hafi náð tökum á flestum 

þeim þáttum sem hér eru nefnd við lok 9. bekkjar. Það er hlutverk kennara grunnskólanna að meta 

stöðu nemenda og samþykkja eða hafna að skrá nemendur í bóklegt framhaldsskólanám. 

 

Danska: 

Nemendur sem uppfylla að mestu neðangreind viðmið eiga rétt á að innritast í DANS2DF05 (fyrsta 

áfanga á 2. hæfniþrepi): 

 

Viðfangsefni nemenda hafa verið m.a. tjáning og orðaforði. Unnið hefur verið með ýmis þemu. Unnið 

hefur verið markvisst með orðaforða bæði í ritun og tali. Unnið hefur verið með grunnatriði 

málfræðinnar og framburð. Nemandinn hefur öðlast nokkra færni í ritun, lestri, hlustun og töluðu 

máli.  

 

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 orðaforða og málbeitingu við fjölbreytta texta 

 samskiptavenjum 

 helstu grundvallarþáttum málkerfisins 

 helstu framburðarreglum í dönsku 

 

Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 rita samfellda texta um fjölbreytt efni 

 skilja lengri texta um ýmis málefni 

 tjá sig munnlega um fjölbreytt efni 

 skilja í grófum dráttum aðalatriði í mörgum útvarps- og sjónvarpsþáttum sem fjalla um 

málefni líðandi stundar. 

 segja sögu eða segja frá söguþræði í bók/kvikmynd og ígrundað eigin skoðun. 

 

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

 tjá sig í ræðu og riti um almenn efni en einnig sértæk efni áfangans 

 fylgjast með sjónvarps- útvarpsfréttum um ýmis efni 

 skilja texta um almenn og sértæk efni 
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Enska: 

Nemendur sem uppfylla að mestu neðangreind viðmið eiga rétt á að innritast í ENS2HO05 (fyrsta 

áfanga á 2. hæfniþrepi): 

 

Viðfangsefni nemenda hafa snúið að orðaforða, ritun, málfræði og lestri. Unnið hefur verið út frá 

ákveðnum þemum og verkefnum. Unnið hefur verið á stigi B1 samkvæmt Evrópsku 

tungumálamöppunni. 

 

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 grundvallarþáttum málkerfisins 

 formgerð og byggingu texta 

 mannlífi, menningu og siðum í viðkomandi löndum 

 

Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 lesa fjölbreytta texta 

 beita mismunandi orðaforða 

 fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál 

 

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

 afla sé upplýsinga 

 greina helstu atriði upplýsinga og hagnýta sér í námi  

 lesa sér til ánægju og þroska 

 fylgjast með frásögnum og erindum  

 ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum 
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Íslenska: 

Nemendur sem uppfylla að mestu neðangreind viðmið eiga rétt á að innritast í ÍSLE2MB05 (fyrsta 

áfanga á 2. hæfniþrepi): 

 

Viðfangsefni nemenda hafa verið m.a. ritun, málnotkun, helstu hugtök beygingarfræðinnar, 

bókmenntahugtök og beiting þeirra m.a. við lestur, tjáning og að koma efni skýrt og vel frá sér í ræðu 

og riti. 

 

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 helstu hugtökum í ritgerðasmíð 

 málfræðihugtökum og ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli 

 nokkrum tegundum bókmennta og nytjatexta og grunnhugtökum í bókmenntafræði 

 mikilvægi lestrar og mismunandi lestraraðferðum 

 helstu einkennum íslensks talmáls við flutning efnis og við mismunandi aðstæður 

 orðaforða umfram það sem tíðkast í talmáli 

Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 taka saman og flytja af öryggi kynningar á afmörkuðu efni 

 beita mismunandi blæbrigðum og málsniði í tal- og ritmáli 

 lesa sér til gagns og gamans nytjatexta og bókmenntaverk og fjalla um inntak þeirra 

 vinna með ólíkar tegundir ritsmíða og koma skoðunum sínum á framfæri á skýran og 

greinargóðan hátt 

 nýta algengustu hugtök í málfræði til að bæta eigin málfærni 

 nota leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn til að lagfæra eigin texta 

 

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

 tjá sig af öryggi á góðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti 

 túlka og meta atburðarás og persónur í bókmenntum eða annars konar textum 

 rökstyðja eigin fullyrðingar, ákvarðanir eða skoðanir á málefnalegan hátt 

 styrkja eigin málfærni 

 auka og bæta við orðaforða og málskilning 

 sýna þroska,siðferðisvitund og víðsýni í málflutningi sínum, umfjöllunum og verkum 
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Stærðfræði: 

Nemendur sem uppfylla að mestu neðangreind viðmið eiga rétt á að innritast í STÆR2FA05 (fyrsta 

áfanga á 2. hæfniþrepi): 

 

Viðfangsefni nemenda hafa m.a. verið talnareikningur, almenn brot, algebra, jöfnur, hlutföll og 

prósentur 

 

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 forgangsröð aðgerða 

 styttingu og lengingu, samnefnara, forgangsröð í reikningi almennra brota 

 notkun tákna fyrir breytistærðir 

 uppsetningu og lausn á jöfnum og formúlum 

 ýmsum reglum og beitingu þeirra t.d. Pýþagorasarreglunni 

 tengslum rótar- og veldareiknings 

 talnahlutföllum prósentum og vöxtum 

 hornasummu þríhyrninga, frændhornum og  grannhornum, ferilhornum og miðhornum í 

hring 

 

Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 velja rétta stærðfræðireglu og nota hana rétt 

 setja upp og leysa jöfnur og formúlur 

 nýta sér velda og rótarreikning 

 vinna með hlutföll, prósentur og vexti 

 reikna út hornastærðir frændhorna, grannhorna, miðhorna og ferilhorna 

 

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

 fást við stærðfræðileg viðfangsefni daglegs lífs 

 skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geta unnið með þau 

 skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra á viðeigandi 

hátt 

 beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s.s. út frá þekkingu á 

lausnum svipaðra þrauta og með því að setja upp jöfnur 

 greina og hagnýta upplýsingar á sviði stærðfræðin sem birtast m.a. í fjölmiðlum 


